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Okresní kolo soutěže Mla-
dý zahrádkář uspořádalo Územní 
sdružení Českého zahrádkářského 
svazu v (ÚS ČZS) Třebíči v Zahrád-
kářském domě ve čtvrtek 15. květ-
na.  Zúčastnila se soutěžní družstva 
ze čtyř třebíčských základních škol 
a mladí zahrádkáři sdružení při 
Základní organizaci Českého zahrád-
kářského svazu (ZO ČZS) z Červe-
né Lhoty. 

Soutěžní  otázky  připravila Jana 
Manová, bývalá učitelka, podle 
osnov učiva přírodopisu pro  základ-
ní školy. Soutěžící řešili nejprve 
testy o znalosti různých rostlin a 
zahradních plevelů. Poté rozezná-
vali připravené vzorky různých kul-
turních rostlin a bylinek. Předseda 
ÚS ČZS Blažej Bobek, krajský radní 
pro  životní prostředí Zdeněk Chlád 
a místostarosta Třebíče Pavel Pacal 

poté odměnili vítěze jednotlivých 
kategorií.

Výsledky jednotlivých kategorií:
mladší kategorie 

1) Petra Pospíšilová, ZO ČZS 
Červená Lhota

2) Eliška Dočekalová, ZO ČZS 
Červená Lhota

3) Jiří Onderka, ZO ČZS Červe-
ná Lhota

starší kategorie 
1) Viktorie Svobodová, ZŠ TG 

Masaryka Třebíč
2) Jan Macek, ZŠ TG Masaryka 

Třebíč
3) Petra Kalousková,  ZŠ Bartuš-

kova ul. Třebíč-Borovina .  

Oba vítězové kategorií budou 
reprezentovat Třebíčsko na celostát-
ním kole této soutěže v Rakovníku. 
 –jk-

SPOLEČNÉ foto všech účastníků zahrádkářské soutěže, kteří stanuli na stupních 
vítězů. Foto: Josef Kropáč

Zvítězily Pospíšilová a Svobodová

Nové hnědé kontejnery mají k dis-
pozici obyvatelé Třebíče. Projekt  „ŽI-
VÁ HMOTA PRO NOVÝ ŽIVOT 
aneb Dejte šanci bioodpadům“ je  
fi nancovaný z Operačního programu 
Životní prostředí a podával ho svazek 
obcí „Skládka TKO“. Celkové nákla-
dy činily 7,9 milionů korun z toho 
dotace 5,1 milionů korun a svazek 2,8 
milionů korun. 

V Třebíči je rozmístěno zatím 70 
770litrových kontejnerů. Svoz jeden-
krát týdně je pro obce zdarma. Využití 
bioopadu podle dostupnosti na kom-
postárnách. Pilotní projekt se bude v 
budoucnu rozšiřovat a navazovat na 
připravovaný  projekt kompostárny 
na skládce TKO Petrůvky, která se za-
čne budovat v druhé polovině letošní-
ho roku.

„Město Třebíč se snaží řadu let systé-
mově přistupovat k separaci odpadu. 
Provozujeme tři sběrné dvory a po celém 
městě navyšujeme počet kontejnerových 
stanovišť. Zatím posledním velkým kro-
kem bylo před třemi lety rozmístění pat-
nácti velkoobjemových kontejnerů na 
zahradní odpad ve čtvrtích rodinných 
domků a  místních částech Třebíče. Od 

nynějška mají možnost třídit bioodpad z 
domácností také občané ze sídlišť. V létě 
pak tento systém doplní kompostéry do 
zahrádek,“ vyjádřila se místostarostka 
Marie Černá.  

Do hnědých kontejnerů je mož-
né vyhazovat rozložitelný odpad z 
domácností kuchyňského i zahradní-
ho původu. Jsou to například slupky 
z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec 
a ořechů, zbytky pečiva a obilovin, 
kávové fi ltry a čajové sáčky, zbytky 
pokojových rostlin, tráva, plevel, seno, 
sláma, nadrcená dřevní hmota, hobli-
ny a piliny.

Nepatří tam tekuté zbytky jídel, ole-
je, živočišné zbytky, maso, kosti, kůže, 
exkrementy masožravých zvířat a uhy-
nulá zvířata. 

„V současné době se ve směsném komu-
nálním odpadu nachází až 40 procent 
materiálů biologického původu. Důsled-
ným tříděním můžeme přispět nejen k 
ochraně životného prostředí, ale i k pří-
padnému snížení ceny za uložené odpa-
dy. Tedy pokud dojde k razantnímu 
snížení množství odpadů vyvážených na 
skládku,“ dodala místostarostka Marie 
Černá. -zt-

Nové hnědé kontejnery 
poslouží na bioodpad

BURZA všech sběratelských oborů se konala v sobotu 24. května v budově Fóra 
v Třebíči. K dispozici byly známky, pohlednice, kalendáříky, zápalkové nálepky, 
pivní etikety, tácky, sklenice, láhve a mnoho jiného. Foto: Antonín Zvěřina

Ve Fóru se konala burza

Dlouhou diskuzi na květnovém zase-
dání zastupitelstva vyvolal bod Pro-
jednání zprávy kontrolního výboru z 
kontroly víceprací při dostavbě areálu 
Laguna. Předseda kontrolního výbo-
ru Petr Vašíček konstatoval, že výběro-
vé řízení nebylo dostatečně připraveno 
a vícepráce doloženy. „Stavební dozor 
nedostatečně hájil zájmy investora, tedy 
města,“ uvedl Vašíček. Doplnil, že výbor 
přijal doporučení zkvalitnit projektovou 
přípravu takových staveb a svoji práci by 
měl zkvalitnit i stavební dozor. 

Právě tento obecný závěr vyvolal roz-
sáhlou diskuzi. Aktivní byla zejména 
tajemnice městského úřadu Simeo-
na Zikmundová, která upřesňovala, co 
má taková kontrolní zpráva obsahovat. 
Vašíček argumentoval tím, že všich-
ni členové kontrolního výboru zprávu 
odsouhlasili. Nakonec ustoupil a slíbil 
konkrétně doložit, v čem projekt či sta-
vební dozor pochybil a o jakou přesnou 
částku město přišlo. Nakonec na návrh 
místostarosty Pavla Pacala zastupitel-
stvo vzalo zprávu na vědomí.   -zt-

Zprávu vzali na vědomí

Řidiče čekají další komplikace
Na další komplikace v dopravě se 

v letních měsících musí připravit řidi-
či v Třebíči. Vedoucí odboru dopra-
vy Aleš Kratina nejprve připomněl, že 
komunikace v Třebíči patří různým 
správcům. Silnice 23, čili průtah měs-
tem, patří státu, kdy se o něj majetko-
vě stará Ředitelství silnic a dálnic. „Tře-
bíč pak do uzavírek vstupuje pouze jako 
majitel sousedních pozemků nebo objed-
natele autobusové dopravy,“ poznamenal 
Kratina. Doplnil, že Ředitelství silnic a 
dálnic má peníze v určité době a podle 
toho zahajuje opravy. 

Dále jsou ve městě silnice v majetku 
Kraje Vysočina. Ty spravuje Krajská 
správa a údržba silnic. „Tady do případ-
ných uzavírek vstupujeme jako dotčený 
silniční správní úřad, Jedná se o silnice 
druhých a třetích tříd,“ poznamenal Kra-
tina. Vliv samosprávy tam ale není pří-
mý. Další komunikace již vlastní město, 
jedná se například o ulici Velkomeziříč-
skou, Bedřicha Václavka a podobně. 

„Z toho pohledu je se třeba dívat na pro-
blémy, tedy na to, kdo uzavírku vyvolal, 
kdo je projektoval a povoloval,“ nastínil 
Kratina. Podotkl, že se odbor dopravy 
snaží pravidelně v souvislosti s uzavír-
kami aktualizovat tabulku na interneto-
vých stránkách města. Na dokumentu 
je i o odkaz na celorepublikové uzavír-
ky. 

„Rozhodně nechceme být pasivní a 
snažíme se s jednotlivými investory jednat 
a máme k dispozici interní tabulku Har-
monogram prací na silniční síti ve městě 
Třebíči a okolí,“ naznačil Kratina. 

Konstatoval, že v nejbližší době do-

jde  k částečné uzavírce ulic Hrotovic-
ká a Sportovní. „Jedná se o exponovanou 
jihovýchodní část města, kde ještě někte-
ré uzavírky dopravu komplikují,“ uve-
dl. Netajil, že se podařilo vyjednat, 
že se bude jednat pouze o částečné 
uzavírky. Průjezd budou řídit semafo-
ry. V obou ulicích dojde ke kompletní 
obnově povrchu.

„Myslím si, že to řidiči mohou přivítat, 
protože se jedná o povrchy o stáří více než 
dvacet let,“ poznamenal Kratina. Vysvět-
lil, že nadjezdové rampy, které se budou 
také opravovat, se vždy na jeden týden 
uzavřou úplně. Ale tak, aby minimálně 
dvě až tři zůstaly v provozu.           

Uzavírka ulice Hrotovická bude pro-
bíhat mezi říjnem a srpnem tohoto 
roku stejně jako uzavírka ulice Spor-
tovní. Potěšující je skutečnost, že uza-
vírka průtahu přes Vladislav skončí na 
počátku července. Kratina naznačil, že 
v srpnu se začne také s výstavbou nové 
křižovatky v ulici Račerovická ve smě-
ru do Poušova. Také tam dojde k pouze 
částečné uzavírce. 

Kratina také naznačil, že v rámci 
výstavby terminálu u vlakového nádraží 
zhruba za měsíc se uzavře parkoviště 
u nemocnice na co možnou nejkrat-
ší dobu. Připomněl, že řidiči již nyní 
mohou zdarma parkovat na parkovišti 
u zimního stadionu. 

Místostarostka Marie Černá pozna-
menala, že vedení nemocnice hod-
lá zřídit parkoviště v areálu nemocni-
ce v místě, kde býval zvěřinec, čili ve 
východní části areálu.     -zt-

  


